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    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ جون ٢٨  نيو يارک، 
   

   
 
  
  

  "درد دلِ عاجل و قضاوِت باطل"
  

  "شاگرد عـطائی"و  "بندۀ خدا"جوابی به تبصرۀ آن 
  

  :دوستان دو فريق بودند
  .، جواب را نشايد نوشته ای تا اين حد منحط گفته نشود ، چون"بندۀ خدا"ــ عزيزانی که ميگفتند، جواب آن 

، خلق خدا اتهامات و "الجواب ماندن"ــ و عزيزانی که ميفرمودند، اين جواب بايد حتمًا گفته شود، چون در صورت 
 آگاهانه و "بندۀ خدا"معروفی ــ نگفته ام ولی آن ه  و چيزی را که من ــ خليل اهللا  را باور کرد"دۀ خدابن"الطائالت آن 
  :ويا می پذيرم؛ چون گفته اند که بهتان بسته است، گبنام من  ،از روی تفتين

  
  "خاموشی عين رضاست "   و "خاموشی عالمت رضاست"

  
 را باور خواهد کرد و باور خواهد "بندۀ خدا"سخنان دروغين آن ئيها،  از کارروابالخاصه که خوانندۀ بی خبربلی؛ 

  . را نوشته استچنين جفنگ کفر آميزی" معروفی"کرد، که گويا 
 .مشورت دوستان دستۀ دوم را پذيرفتمباآلخره من با اعتذار از دستۀ ارجمند اول، 

     
  : را نيز بگويم "بندۀ خدا" آن مقالۀ" دير جواب گفتن"پيش از گذر به اصل مطلب ميخواهم، دليل 

  : دليل  بصورت عاجل جواب نگفتم، و آن به سه را زود تر و"بندۀ خدا"من مقالۀ آن 
ی ، و از طرف دوستان مترددم ساخته بود، که جواب بگويم و يا نگويممشورتهای دوگانۀاز يک طرف ــ يکی اينکه 

 .جوابی عرضه کنمهم الت مصروفيت بيش از حد، برايم وقت نميگذارد، تا به الطائ
 "باطل" يکسره "بندۀ خدا"مانند آن ه  افتيده و ب"شتاب" و نشود که در گنداِب "عجله کار شيطان است" اينکه دومــ 

  :چه زيبا فرمود  غزنه در حضرِت، ود اول، منوچهری، ده قرن پيشمسعـ و سخنسرای جادوبيان دربار .بنويسم
  

  ندن جنينه از ششماهه افگــِبچه نازادن ب
  

  !!!!  کند"خام پورته" اينکه باصطالح زيبای عوام ما ،  ای نزايد، تايعنی بهتر است که آدم اصًال بچه
" خيله خند" چنين کرد و خود را "بندۀ خدا"، چنانکه آن بنويسم "انتقام"و " خشم"، در زير تأثير وم اينکه نخواستمــ س

 :و من ميگويم!!!!!  ساخت"رسوای عام و خاص"و 
  !!!!!!!نخواهند يافت،  "بندۀ خدا" ارائه کنند، بهتر از مقالۀ آن کسی را ) ١"(محکوميت"بخواهند سند اگر 

  
  :حدودًا يک سال پيش از امروزو 

بودم و کارها به دلخواه  و بر مراد پيش ميرفت " افغان جرمن آنالين" که عضو فعال و بلکه فعال ترين عضو پورتال
آن پورتال گشته و به طرد حمالت ُمعاندان و ُمخاصمان و حريفان رنگارنگ " بال گردان "و" سپر بال"و قلم من 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ــ آن دپلوم انجنير جوان ــ بدون " افغان جرمن آنالين"آری؛ در چنين حالتی متصدی و مسؤول پورتال ... ميپرداخت، 
کمپنی "عت تفريح چاشت از ناغه روز سه بار برايم تلفون ميزد؛ صبحانه که جانب کار ميرفت و بعد در سا

، و باآلخره از طرف شب از احوالم خبر ميگرفت و در مورد خوب و بد پورتال همراهم مشوره ميکرد و "زيمنس
صميميت بود و من . مشترکًا در بارۀ آينده و گسترش و شگوفائی و بالندگی بهتر و بيشتر پورتال نقشه ها می کشيديم

افغان جرمن "کردم که دنيا گل و گلزار است و همه رفيقان و همکاران پورتال  که در نهاد من است، فکر می چنان
کژی و دوئی و دوروئی وجود کدام  ند و در شأن هيچ کدام ايشان،کن از سر صدق و صفاء با من همکاری می" آنالين
 .ندارد

ل و فعاليت هر کدام از در مورد يکايک اعضای پورتال و رو. م باهم گپ ميزديمدر مورد فعاليت اعضای پورتال ه
دپلوم انجنير "پورتال، اعنی " پيرمغان"آه از نهاد ما بر می آمد، وقتی می ديديم ، که . کرديم اعضاء باهم درد دل می

. ، به کارهائی دست ميزند، که خالف مصلحت پورتال است و به شأن و حيثيت پورتال صدمه ميزند"کريم عطائی
 ميديديم که مردکه، از دريافت مسائل عاجز است و بدون اينکه  قادر به درک شکايت ما به اوجش ميرسيد، وقتی

. مفهوم يک متن عادی و ابتدائی هم باشد، در مورد مقاالت وارده، عکس العمل های بی معنی از خود نشان ميدهد
 "پير مغان"، فغان ذکر ميکرد" خان"را بدون " داوود خان "نويسندهز و جاندار، ـچنانکه اگر در تمام يک مقالۀ نغ

AGO باال ميشد، که :  
 فالنی مقاله ای نوشته،  (»!!!!!فالنی مقالی نوشته کده،  که اگه سر نان مانده پيش سگ بانين، سگام  قبولش نميکنه« 

  )  نميکندشقبولبمانيد، سگ هم که اگر سر نان مانده پيش سگ 
م و خويشِ  خود، که داکتر است و در دورۀ ظاهر شاهی انجنير جوان در همين ارتباط، از يکی از بزرگان معـزز قو

  : ميگفت . پوست وزارت معارف را بعهده داشت، قصه ميکرد
انسان : د، کهند، همان يک جمله را بر زبان می آورنهر باری از ايشان ميخواهم که با پورتال همکاری قلمی کن« 

   ».گردد" خيله خند"و " مسخره"ش خلق خدا پي" آخر عمر"بايد حد خود را بشناسد و کاری نکند، که در 
 اليعقل باال ميشد،  همين قصه را ِ"پير مغان"هر زمانی که شکايت ما از کارهای ناهنجار و دور از مآل انديشیِ  آن 

  .برايم ميگفت و خدا گردنم را نگيرد، که اين قصه را بيشتر از پنج مرتبه از زبانش شنيده ام
، "بی مباالتی ها"و من با چهار نفر عضو فعال پورتال به رسم اعتراض از " نماندآن سبو بشکست و آن ساقی "
سران کته " داوود منشانۀ"و کارهای " خودسری ها"، " سر تنبگی ها"، " بی بند و باريها"، " اضافه روی ها"

AGO  ، نشر خواهم بزودی را " افغان جرمن آنالين"ی پورتال "کودتا"شرح مفصل . پورتال را ترک کرديمآن
 از کنار موضوع نی ،ـبی معدهن کجی های و  اتبصره های بی ج، با "بندۀ خدا "مانند آنه بکرد، تا افراد غافلی 

  !!!!!!!!!!!!!!نسازند" بی آب" و در کاری که به ايشان هيچ ارتباطی ندارد، غرض نگيرند و خود را نگذرند
   

جواب مقالۀ شما را نوشته " من... من "...در سايت " فالنی"« : يکی دو روز پس از نشر مقالۀ من، دوستی فرمود که
فی الفور فرمودۀ همان .  خواندم"بندۀ خدا" ، زده و نوشته ای را از قلم آن "ديگ دلدهسايت "سری به من هم . »است

را " نينناز" چه گلی "بندۀ خدا"چون ديدم که آن . را بخاطر آوردم" ظاهر شاه"داکتر صاحب و وزير معارف عصر 
ساخته " اله لـُوک"و " ريشخند"فقط خود را ای، نوشته  افسوس خوردم، که با نشر چنين بحالش. بسر خود زده است

  !!!!!!!!است
  

يد که چرا حاال بايد د !!!براز نظر بکندفنی، ا بيايد و بر موضوعی "فاقد صالحيت"هرگز آرزو نداشتم، که شخصی 
 مقالۀ خود "بندۀ خدا" من ميگويم، که آن ز زور و توان خود ، تبصره ميکند؟؟؟می آيد و بر موضوعی باالتر ا یآدم
اين مقاله  "بندۀ خدا" من ميگويم، که آن . نوشته است"تحريک" نه، بلکه زير تأثير هپنوتيزم باالراده و باالستقاللرا 
ين مقاله درخواهد يافت، که اين خوانندۀ ارجمند در طول ا. بيرون داده است "ديگ دلده"از سايت به تحريک کسی را 

   !!!!  نيستبی پايه  هوائی و،به هيچ صورتهرگز و من، سخن 
   

ر نيويارک مينويسم، که بخاطر گذشت زمان، احتماًال هم متن و محتوای ور و شاين مقاله را در زمانی از شهر پر ش
ازينرو از خوانندگان ارجمند تمنا ميکنم، . اشد و هم متن و محتوای مقالۀ من از خاطره ها رميده ب"بندۀ خدا"نوشتۀ آن 

  :که هر دو نوشته را بار دگر از نظر اشرف خود بگذرانند
  . ۀ گرانقدر، آن را به تعقيب اين نوشته، عينًا نقل ميکنمــ اصل مقالۀ مرا ، که برای جلوگيری از سرگردانی خوانند

  .٢١ ــ زير شمارۀ "ديگ دلده"  سايتــ  AGO را در آرشيف خودش در سايت "بندۀ خدا"ــ جوابيۀ آن 
  

ياد " بندۀ خدا"خوانندۀ ارجمند با مرور چند سطر اول هر دو نوشته در می يابد، که من با چه کلمات دوستانه، از آن 
 به جواب من پرداخته "انتقامجويانه"گويا  خصمانه و ِ"ُاروتم و ُپرتم" با چه طمطراق و "بندۀ خد"کرده ام و آن 

 "بندۀ خدا"بجا کرده و به نوشتۀ آن هم  را "شرط ادب"ن نه تنها شرط  دوستيی را که وقتی موجود بود، بلکه م. است
 "دوستی قديم" نه شرط "بندۀ خدا"؟؟؟ آن "بندۀ خدا"اما آن .  تماس گرفته ام"دستکش مخملين"به اصطالح المانی با 

  !!! !!!!! را"آداب نويسندگی"و " ادب"را بجا کرده و نه شرط 
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حکم ميکند، همان را با شرح و " صرف دری" نيست، که از نوشتۀ خود دفاع نمايم، چون آنچه علم یگرچه ضرورت
از نظر با دقت شرحی را که در مقالۀ من رفته و وارد در موضوع، گر خوانندۀ گرانقدر و ا.  بسط کافی  آورده ام

  !!!!، صحه بگزاردآن مقاله" صرفیاستدالالت "  برهخود بگذراند، راه ديگری برايش نميماند، مگر اينک
، مطلب بکلی اداء ميگردد و اگر احيانًا " مردمِ درد دل"يکبار دگر و با اطمينان کامل ميگويم، که وقتی بگوئيم 

درد دلهای "و نه اينکه بگوئيم " دردهای دل مردم"گوئيم  گردد، می"  افرادـددعت"و " تنوع  درد"تأکيدی بر 
کسرۀ "ياد می آرد، که در آن  همانا شيوۀ ترکيب اضافی فارسی ايران را ب،ًا که اين نوع اضافت؛ خصوص"مردم
اصًال ندانسته که آوردن " بندۀ خدا"و آن !!!!! حذف ميگردد و چنين شيوه ای را دری افغانستان نميپذيرد" اضافه
 در مقالۀ من تذکر رفته، در ترکيبات چنانکه!!!!!!!  دارد"ترکيب" اصل چه تأثيری بر" کسرۀ اضافت"ياوردن و ن

است و ازينرو بايد در هنگام جمعبندی، عالمت جمع " مضاف"خود " ـنصر عمدهعـُ"و " رادُم"و " اصل"اضافی 
 !!!!!! هرگز قادر به درکش نيست"بندۀ خدا"و اين نکته ايست، که آن . وارد گردد" مضاف"بر 

  

 :شجرۀ موضوع
در پورتال آزادگان يعنی » "دردهای دل"ــ " درد دلها"ها ــ "درد دل"« زير عنوان  مقاله ای، ٢٠٠٩ می ٢٥بتاريخ 

بهانۀ . ، توضيحاتی ميداد" ترکيبات اضافی"نشر کردم، که راجع به جمعبندی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
 دل های مردم مظلوم، نادار و انعکاسی از درد" زير عنوان "بندۀ خدا"تحرير اين مقاله، نوشته ای بود از قلم آن 

 اصلیِ  "انگيزۀ" هرگز "بندۀ خدا" سخن ميگويم، مرادم اينست، که نوشتۀ آن "بهانه"وقتی از . "بدنصيب افغانستان
دليل و انگيزۀ اصلی اين نوشته، آنست که هميشه و ضمن دهها مقالۀ خرد و بزرگ ابراز . تحرير اين مقاله نبوده است

 "بندۀ خدا"من نوشتۀ آن . بدهمجوابی سته ام به نوشته اش، ا دل خوش نکند، که گويا خو"دۀ خدابن"پس آن . داشته ام
چنانکه در مقالۀ خود هم نوشته ام، من فقط  خواسته ام بر . را اصًال نخوانده و عالقه ای بخواندنش هم نداشته ام

گلهای "« با محتوای شبيهی را زير عنوان حدودًا دو سال پيش مقاله ای.  نظری بيندازم"ترکيبات اضافی"جمعبندی 
هدف من از نوشتن اين سلسله . نشر کرده بودمنيز  )٢(»ها"قتل عام"يا " قتل های عام"ها ــ " يا گل گالب" گالب

مقاالت، فقط نماياندن وجوه تمايز و تفارق فارسی ايران با دری افغانستان بوده است، که بذات خود زنجيره ايست، 
بندۀ "آن .  آنچه تاکنون نوشته ام، در واقع عشر عشير و کسر کسيری از اصل مطلب هم نبوده استبسيار دراز و

به نوشته  من است و نه هم "سيال"بيهوده فکر کرده، که من گويا بر مقالۀ او تبصره ای نوشته ام، چون او نه " خدا
   . جواب ميگويم،هائی ازين سنخ

  
عز تعالی  را خواندم، که به قدرت خداوند "بندۀ خدا" و نوشتۀ آن  زده"هديگ دلد"، سری به سايت چنانکه آوردم
  .را اختيار فرموده است» "دردهای دل"ها ــ "درد"نگاهی عاجل به مضمونی، تحت عنوان « اسمه، عنوان 

.  است مطلب را اصًال درک نکرده"بندۀ خدا" مضمون فهميده ميتواند، که آن "عنوان کردن"خوانندۀ دّراک از همان 
، از در اين عنوان مفاهيم قابل بحث . »"دردهای دل"ــ "  دلهادرِد"ها ــ "درد دل"«: بلی؛ عنوان مقالۀ من اينست 

يد ، می آ استکه بوئی از مطلب نبرده "بندۀ خدا" شده است، در حالی که آن دقيقًا مشخص" صرف زبان دری"نگاه 
ناقص عنوان مقالۀ و مثنای تصوير   که حتی د،نقل می فرماي »"لدردهای د"ها ــ "درد"« بشکل  مران مقالۀو عنوا

  !!!!!!!!!من هم شده نميتواند
 خواسته است، جواب مقالۀ من مسکين را "بندۀ خدا" اولين برداشتم از عنوان و چند سطر اول مقاله  اين بود، که 

بناء نهاده " عجله"هم بر " نوشتۀ تحقيقی"گفتم يا للعجب، که کسی قضاوت خود را در بارۀ يک . بدهد، آن هم با عجله
و بدون اينکه مقالۀ مورد نقد را دقيقًا خوانده و به تحقيق مطلب بپردازد، مراتبی را روی صفحۀ کمپيوتر آورده است، 

   را نيز، برده است"ديگ دلده"که نه تنها آبروی خودش، بلکه حتی آبروی  سايت 
  

  :کث است  از دو جهت قابل م"بندۀ خدا"نوشتۀ آن 
  را به عهده گرفته است؟؟؟ "ديگ دلده"  سايت"وکالت دعوای"ــ چرا اين مردک وظيفۀ 

  ــ چرا آدمی که تا اين حد بی صالحيت است، در مورد يک موضوع فنی و تحقيقی، اظهار نظر نمايد؟؟؟
  : را برمال ميسازم" بندۀ خدا" آن من ضمن اين نوشته، علت اصلی تحرير مقالۀ

  
براه بود، هفتۀ يکبار از طرف شب آن زمان در ظاهر سر"  جرمن آنالينافغان"که کارها در پورتال در زمانی 

 به بحث جلساتی از طريق سکايپ داير ميگرديد، که تمام اعضاء در آن اشتراک کرده و در بارۀ موضوعات پورتال
پررونق و  AGO، کار و بار پورتال به ُيمن فعاليت چشمگير چند عضو فعال، آگاه و آزاده. و مذاکره ميپرداختند

در چنين برهه .  نويسندگان ملی را بخود ميکشانيد پورتال بسوی شگوفائی ميرفت و توجِه.بودگرديده بازارش چوک 
همان بود که . رأيگيری صورت بگيرد"  پورتاليتعضو"مورد شمول دانشمندی متبحر بهای قرار بر اين شد، تا در 

تنها دو سه رأی ممتنع . به نفع او رأی داده و بر شمولش در پورتال صحه گزاردنداکثريت مطلق اعضای حاضر 
ردای  آن جلسه ف.  امروز ، قرار گرفته بود"مفتن کبير" آن زمان و "پير مغان"وجود داشت، که در رأس ، همانا 

هادم و ميدانيد که عکس در ميان ن" پير مغان"موضوع را با .  خيرمقدم برای عضو جديد نوشته شودقرار شد که نامۀ
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با همين  کارکشته،" کهنه پيخ" مردک »عضويت چی و کارش چی؟؟؟«: العمل او چه بود؟؟؟ او علی الحساب گفت
  .يک جمله سخن را در دهانم خشک ساخت

با وجود رد عضويت آن نويسندۀ برازنده، رول اعضای پيشرو و آگاه، همچنان چشمگير ماند و رأگيری همان شب 
اش، در اقليت اند و اگر امور "پر و پا قرص"و يکی دو نفر پيرو باصطالح ايرانی " پير مغان"، که نشان داد

و يک عضو " پير مغان"همان بود، که . بصورت دموکراتيک پيش برود، آن سه نفر هرو مرو بازنده خواهند گشت
تا با آوردن اعضای جديد ولی همنظر و می غلتيد، غيابًا تصميم گرفتند، " پير مغان"ديگر پورتال که هميشه به سمت 

 ــ به وفادارش" مريد"و " پير مغان" هر دو نفر ــ بناًء.  نفع خود برقرار بسازندرا به" تعادل دموکراتيک"تابع خود، 
،  "اعضای جديد"خود را به حيث " ُمطيع سرسپردۀ" و به زور خود، هر کدام يک دوست هم عقيده و "تنهائی تنها"

 ساختند؛ يعنی بدون اينکه موضوع عضويت آن دو را به جلسۀ پورتال و مطابق به اصول پذيرفتۀ شامل پورتال
  . دموکراتيک ، موکول ساخته باشندپورتال، به رأيگيری

 آرای بساپورتال بر " اختياردار"سر ميزد، بلکه ايشان بحيث " کته سر"اين تنها خود سريی نبود، که از آن دو عضو 
درين زمينه در مقالۀ موعود به تفصيل سخن . پای مينهادند و تصميمات جمعی را ناديده ميگرفتنددموکراتيک اعضاء 

 پورتال، عضويت " عضو قلدر "که به زور بازوی آن دو" عضو جديد"حال بايد پرسيد، که آن دو !!!!!! خواهم گفت
  را حاصل کرده بودند، کدام اشخاص بودند؟؟؟؟؟" افغان جرمن آنالين"

ــ  به »  عطائیدپلوم انجنير کريم« ــ اعنی " ن کبيرمفت"و " پير مغان"زور بازوی ه  يک نفر ايشان را که ب من اسم
 به ،"شاگرد ليونی سردار "و" مفتن کبير"که بزور " عضو جديد "اين. ، فاش ميکنمبودقبوالنده شده  AGOعضويت 

  .  بود"آن بندۀ خدا"مده بود، درآ AGOعضويت پورتال 
 و بار پورتال  در سکايپ بوديم، که گپ سر کار"سه به سه"پورتال " قلدر" گذشت و روزی با آن دو عضو اين قصه

من هم که از کارروائی های آن دو نفر دل پرخون .  گيری های پورتالپرنسيپ دموکراتيک در تصميمآمد و بر سر 
  : داشتم، ايشان را مخاطب ساخته گفتم 

پابند نيستيد و کارهائی که از شما سر و قبول شدۀ پورتال سيپ های دموکراتيک  پرنشما دو نفر بزرگوار، به« 
  : و فورًا مثال زدم که».را زير پا ميکند" تصميم گيری جمعی"ميزند، پرنسيپ 

، قرار گرفته بودرا که مورد تأئيد اکثريت آرای پورتال و توانا آن نويسندۀ دانا عضويت " عطائی صايب"مثًال « 
 AGOعضويت پورتال زور خود يک يک نفر را به ه  برد کرد، ولی هر کدام شما دو بزرگوار، بزور خود، 

  :  و عالوه کردم، که ». را به زور شخص خود شامل پورتال ساخت"بندۀ خدا"آن " عطائی صايب"مثًال  . درآورديد
کول ميشد، به يقين که آن  به جلسۀ پورتال و به رأيگيری دموکراتيک، مو"بندۀ خدا"اگر موضوع عضويت  آن « 
 شايد اولين  عضويت پورتال را حاصل ميکرد و من ــ معروفی ــ از طريق تصميم جمعی و دموکراتيک"بندۀ خدا"

  ».... رأی ميدادم"بندۀ خدا"نفری ميبودم، که به نفع عضويت آن 
اعضای خبره، آگاه و فعال جلسه با همين گله و گذاری خاتمه يافت ، ولی تشنج همچنان باقی ماند، خصوصًا که 

بعدها که موضوع . ، به ستوه آمده و مويدماغ گرديده بودند"کته سر"پورتال از خودسری های روزمرۀ  آن دو نفر 
دست درازی در مقاالت نويسندگان اوج گرفت، رابطه ها برهم خورد و روابط بين اعضاء روز تا روز متشنج تر 

  !!!!!!ه شرحش را در مقالۀ مستقل بيرون خواهم دادکصورت گرفت، " کودتا"تا آنکه . ميشد
دفعتًا ــ بلی   نيز"بندۀ خدا"ترک کردند، آن را   ورتالپکه پنج نفر عضو فعال،  نو بعد از آ AGOبعد از کودتای 

 همکاری باقطع کرد و بر دوستيی که در طول سالها ــ خليل اهللا معروفی ــ روابط  خود را با شخص من ــ " دفعتًا"
 رابطۀ حسنۀ "بندۀ خدا"و ميدانيد، که چرا آن . کشيد" خط چليپا"پر و پيمان گرديده بود، يکباره  "درد دل افغان"مجلۀ 

 جواب  دنبال کرده باشد، به يقين کهخود را با شخص من قطع کرد؟؟؟ اگر خوانندۀ ارجمند موضوع را تا اينجا بدقت
  :ل را خود ميدهم من مگر جواب اين سؤا. اين سؤال را يافته است

  ايمان دارم،"مفتن کبير" از "بندۀ خدا" آن "متابعت برده وار"و بر " مفتن کبير" آن "فتنه انگيزی"من که بر 
نيز يقين  . خود را با من قطع کرده استارتباط دوستی " مفتن کبير" به توطئۀ "بندۀ خدا"يقين کامل دارم، که آن 

 طوری وانموده "بندۀ خدا" را به نفع خود دور داده و برای آن" بندۀ خدا" آن" عضويت"قصۀ " مفتن کبير"دارم، که 
تنها همين نکته .  مخالف بوده است"بندۀ خدا"آن " عضويت"با " معروفی"، که گويا )وانمود ساخته است(است 

عقده مند گردد و بلی؛ .  از من بکسلد و نسبت به من عقده مند گردد"بندۀ خدا"است، که ميتواند، دليل شود تا آن 
  !!!!!!کاند و از من انتقام بگيردخود را بتر" گرهگير"منتظر روزی بماند، که اين عقدۀ 

 هم ميل "درد دل افغان"، آنرا به آدرس مجلۀ "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"من ضمن نشر اين مقاله در پورتال 
" رمفتن کبي "ت خوانده و صحنه سازی ها و دروغ آرائی هایرا به دق اين قصه "بندۀ خدا"اميدوارم ،  که آن . ميکنم

 "مفتن کبير"د،  بايد برخيزد و نه تنها بر کارروائی بکن چنين "بندۀ خدا"که اگر آن . را در ذهن خود مجسم بسازد
انه و ،  معذرت خواسته و از نوشتن مقالۀ ناجوانمرددر قلب خودالاقل گيرد، بلکه از اين قلم هم صميمانه و بخشم 

شهامت و "، اگر "اظهار ندامت بکند"و " ذرت بخواهدـمع" بلی؛ اظهار ندامت بکند؟؟؟ وجدانًاخصمانۀ خود 
  !!!!!!!ده باشدافغانی در وجودش نمر" مردانگی
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 ساخت، جای خود را مسخرۀ خلق عالممقالۀ رسوائی نوشته، " مفتن کبير"به تحريک " وقتی که آن بندۀ خداو 
  !!!!!!!!بيرون آورد" مفتن کبير"ز دست رفتۀ خود را از يخن دارد، که آبروی ا

   
و آرزومندم که خوانندۀ ارجمند آنرا با نکتۀ اولين ، ه شود دانستنکتۀ اولی داستان و که بايد بحيث تکملۀ نکتۀ ديگری 
  :نيز قصه ای دارد و اجازه بدهيد، که بازش گويم تلفيق  بدهد، 

 که از طريق سکايپ برپا AGOبه يکی از کانفرانس های هفته وار پورتال قصه ايست، که باز مربوط ميشود 
خورده " خنک"مثل اينکه کسی ، "بندۀ خدا"هيچ از يادم نميرود که شبی بود و چنين يک جلسه ای و آن . ميگرديد

برای اينکه  مردکه . سخن ميگفت"بلبل وار"، شيرين زبانی ميکرد و هی "ِغژ ِغژ کنان"و " لرزان"باشد، با صدای 
  : خود اعالم بدارد،  نه ُبرد و نه آورد،  چنين گفت "استاد شياد" خود را از "عام و تام"تابعيت و اخالص 

  
  ».بگويد، همان را قبول دارم" کريم جان"هر چيزی که « 

  
سکايپ  که در آن شب در همه هشت نه نفری!!!!!  است"مفتن کبير"و " کريم عطائی" همانا "کريم جان"و مراد از

" بندۀ خدا"را بگوش هوش شنيدند و خوب به ياد دارند، که آن " بندۀ خدا" آن "ده واربن"حاضر بودند، اين اقرار 
يک روز قبل از .  خود را در همان شب و در همان جلسۀ سکايپ ، به اثبات رسانيد"عت برده وارُمطاَو"چطور اين 

" چپی "د، که ضمن آن بر بعض مسايل با ديد صائب و به اصطالحانعقاد اين جلسه، مقاله ای در پورتال نشر شده بو
 که مسحور محتوای آن مقاله گشته بود،  از نفر مربوط  پورتال خواهش کرد، تا "بندۀ خدا" آن. نظر انداخته شده بود

 ختم نشده بود، "بندۀ خدا"هنوز جمالت تمنائی آقای . دايميل نماي به او "مجلۀ درد دل افغان"آن مقاله را جهت نشر در 
  : و توبيخ پرسيد "ُارتم و ُپرتم" ــ  گپ را در دهانش خشک ساخته،  با "مفتن کبير" عطائی ــ يعنی "کريم جان"که 

  
  )چه ميگوئی؟؟؟ اين مقاله را؟؟؟ (»؟؟؟ ِای مقاله ره؟؟؟ ميگیچی« 

    
  : درجه ئی، سخن خود را پس گرفته، گفت ١٨٠ کرده و با چرخش )زرګشا " (شاِگـرس"  "بندۀ خدا"که يکبار آن 

  مقاله را آن سِر فقط واهللا من (».... فاميدم که مقاله ايقدر بد اسدم و نمی خوانده ُب مقاله راوز سر ا فقط واهللا مه« 
 در حالی که لحظه ای پيش، از آن مقاله چنان تعريفها  ) ».... بد است فهميدم که مقاله اين قدردم و نمیخوانده بو

  !!!!!!!کرده و خواستار نشرش در مجلۀ خود شده بود
و  ؛  مطاوعتنشان بدهد "کريم جان"از  او را "بنده وار"اين قصه را فقط ازينرو آوردم، تا مطاوعت و متابعت 

  !!!!!!!خود نشان ميدهد" داوود مآب"مستبِد " بادار"از " برده" که فقط يک متابعتی
ازين قصه چه نتيجه گرفته ميشود؟؟؟ اين قصه به ما می آموزد، که تمام فتنه ها خوانندۀ ارجمند خواهد پرسيد، که 

 و بسا اعضای ديگر پورتال  "بندۀ خدا" خوابيده است و اوست که آن "کريم خان عطائی" يعنی "مفتن کبير"زير بالين 
AGO  در دست خود شکل ميدهد"موم"را به مانند .  

 و سايت "مفتن کبير"که از هيچ گپ پشت پرده آگاه نيست و نبوده است، بدفاع از  "بندۀ خدا"آری خوانندۀ ارجمند؛ آن 
  . اش برخاسته و بدون اينکه به او مربوط باشد، به نفع هردو وارد ميدان گرديده است"ديگ دلده"
  

. رداندحدس ميزنم، که با قصه های باال، خاطر عاطر خوانندۀ عزيز خسته گرديده است ، که انبساطی را الزم ميگ
  : روا ميدانم ،  "بندۀ خدا" يک گوشۀ خنده دار، نوشتۀ آن بررا تبصرۀ کوچکی بنابران 

  :  در جائی از نوشتۀ بی سرو بی پای خود، چنين مينگارد"بندۀ خدا"
 و "پور"ُبره اصًال « : است که می نويسد » بــُـره « اما نکتۀ دوم آقای معروفی که خواستم به آن اشاره کنم، کلمۀ « 

  »"...پسر خسر"يعنی " خسر بره"پس . است" پسر"در معنای 
حدس بنده اين است که آقای معروفی . چنين فيصله، اگر از خود آقای معروفی باشد ، يا از ديگران، به کلی غلط است

  .اين نکته  را از دل خود کشيده است؛ يعنی حتی زحمت مراجعه به چند کتاب را به خود نداده است
» چوچه، يا بچه"به معنی " ب"به فتح " َبَره"اين لغت اصًال . ، از اشتباهات عوام مااستببه ضم " بــره «تلفظ کلمۀ

حتی اگر مرحوم عالمه عبد الحی .  يا فرزند انسان را نداردپسرمطلقًا معنی و مفهوم ... يعنی چوچۀ گوسفند: است
شد، بدون ذکر داليل قانع کنند، نيز درست نيست؛ شايد آن را به معنی پسر ذکر کرده با)  که اشاره شدهیطور (یحبيب

   ».در نسخه برداری اشتباهی صورت گرفته است
 حدس بنده. ، به کلی غلط استچنين فيصله، اگر از خود آقای معروفی باشد ، يا از ديگران « خوانندۀ ارجمند به جملۀ

 "حکم قطعی" ه و بر منطقش آفرين فرستد، که گرديد دقيق"بندۀ خدا"آن  »....را اين است که آقای معروفی اين نکته 
  !!!!! ده استجش رسانراـدول از منطق را به معـُع بناء نهاده و "حدس"خود را بر 

 نه تنها سخنان راقم، که حتی سخنان عالمۀ بی مثال، پوهاند عالمه عبد الحی حبيبی، را با استدالل "بندۀ خدا"آن 
است که مردم ما آنر " هبــََر"اصًال " بــُره"، " خسر بـُـره"و فرمايد که در ترکيب  خود، نيز تخطئه کرده "گوسفندی"

  توهين به مردم و تحقير به منطق "بندۀ خدا"صرف نظر ازينکه استدالل آن . تلفظ ميکنند" بـُـره"غلط  و بشکل 
بععععععععععععععععععععععلی؛ .  پائين می آورد"گوسفند"بيچاره را تا سرحد " خـُسر"است، چنين استداللی مقام 
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 هم است، که "بندۀ خدا"های عالم  ــ از جمله توهين بخود آن "خسر" توهين به تمام "گوسفندی"استدالل يک چنين 
  ! گرديده است"خسر"چندين فرزند خود را بخانۀ بختشان روان کرده و گويا  بار بار 

  

  " :ديگ دلده"سايت  ِ چيستان
   خواندم و ميدانيد چرا؟"سايت ديگ دلده"را " ن آنالينافغان جرم"در باال سايت 

  ــ در سايتی که هر رقم مطلب و مقالۀ خوب و بد و اثر کلک و پنجۀ هر نويسندۀ خوشنام و بدنام سراغ گردد
   جلوه  می فروشد"ودانمحمد فقير " نوشتۀ جنايتکاری بنام ،"مالل نظام"خانم ــ  در سايتی که در پهلوی مقالۀ 

   و کلبی نداند، که مقصود در پی چيستسايتی که احمد نداند که محمود چه ميکندــ در 
    نشر ميکند"سوتۀ حافظ"ــ سايتی که مقاالت را خدای پجات و به مانند 

   است و گاهی پيش آن جنايتکاريش اين جنايتکار درازــ سايتی که گاهی دستش پ
  ا به عهده نميگيرد نشرات خود رمسؤولت خوب و بِدظاهرًا ــ سايتی که 

  !!!!ندارد"  باسواد"ــ سايتی که حتی يک عضو 
  ــ سايتی که در هر جمله و هر سطر خود اشتباه امالئی و انشائی و ذهنی و منطقی می نمايد

  باردکه از سر تا پايش درهمی و برهمی می ــ سايتی 
  ــ سايتی که روش و منش و هدف نشراتی خود را آشکار نمی سازد

  استمی گرديده ه و آشيانۀ جنايتکاران خلقی و پرچلۀ دست و النی که آــ سايت
  ــ سايتی که افغانان را به انقياد و اسارت دعوت ميکند

  ــ سايتی که عمًال در خدمت استعمار و اشغالگران قرار گرفته است
   فرق سر خود شانده و به را با رنگ خون افغانان و عراقيان، بهInternet for US Soldiers ــ سايتی که اعالن 

  )٣.(، تبليغات ميکند"ملت عراق" و "ملت افغان"   نفع قاتالن 
   استهر سوار را پيدا کرده" تازی"ــ سايتی که حکم 

  دن دار،"دستگاِه استخباراتی المان"، يعنی BNDبا " ريشتک و بافتک"اعضايش بعض که ــ سايتی 
  د و دو ساعت بعد، حذف نمونشر کردرا " ابو نظيفه"ی بنام  ناممستعارــ سايتی که مقالۀ تفرقه اندازانۀ نويسندۀ 

  گاهی اينطرف لوت بزند و گاهی آن طرف) بوزينه(به  مانند شادی ــ سايتی که تقرر فکری نداشته، 
  مينويسد" دوخول"مينويسد و با وجود تذکرات، هنوز هم " دوخول"را " دخول"ــ سايتی که کلمۀ ساده ای به مانند 

  است" مال نصر الدين ِ کارستان"ـ سايتی که کارهايش از سنخ ـ
   نوش جان ميفرمايد"کچری قروت" گد کرده و هر دو را يکجا با "کاسنی" را با "فرنی"تی که ــ ساي

  حتی يک مطلب تازه نداشت ٢٠٠٩ جون ٢٦خانه کرده و بروز " منگس"در دهانش " بی مضمونی"ــ سايتی که از 
      ....ــ سايتی که 

 را در بهترين " انترنتیرۀ ـ مسخوبسايِت" من همين طور يک  چه عنوانی را اعطاء ميفرمائيد؟شما به چنين سايتی
، " سايت گلگلميری"  ،"سايت گدوله"،  "سايِت کچری قروت"، " سايِت غـتمغـتول" ، "سايت ديگ دلده"حالت، 

 ازين !!!!، شما را دلتانمينامم... و  "ت شهر خربوزهساي"، " سايت شهر عالال"، " سايت ارجل"، " سايت هروره"
ازينرو برگزيده ام، که در آينده از آن کارکی خواهم در سراسر اين نوشته  را "سايت ديگ دلده"ميانه مگر ترکيب 

  !!!!!!! ، بماند و آن طنزکمضمونک آن گرفت و اميد است، که خوانندۀ ارجمند چشم براِه 
  

   :"ابندۀ خد"آن مای ـحل مع
اما پيش از افشای هويت او، بايد پيش گيرک کنم، .  را فاش بسازم"بندۀ خدا"، که هويت آن  استحال وقت آن رسيده

  :مبادا کسی بيايد و بگويد 
گفتی؟؟؟ " شف شف"اينقدر اآلخره فاش بسازی، چرا ماروفی صايب؛ وقتی در نظر داشتی که نام آن شخص را ب« 

  »!!!!نميساختی" سيم اوَچک"زنان کابلی ی و ماره بگفتۀ ميگفت" تالوشف"از همان اول 
م، تر ميدان  ُمَوجَّه  درين مقال،"بندۀ خداآن "اندازۀ تعداد ه  خود را ب"جواب" جلوه کند، مگر ُمَوجَّهشايد " سؤال"اين 

به من که  ،دم رو آ میبر زبان قلم کرتهفتاد را بيش از   نام کسی، "بندۀ خدا" بجایبايد در آن صورت  چون 
  !!!!!!!!کرده است "اسائۀ ادب"چنين 

  !!!!ه است بيرون داد"درد دل افغان"بيست سال مجله ای را به نام حدودًا کسيست، که " بندۀ خدا"  آنــ  مراد از
 را "بابا"لقب ،  "ظاهرشاه"به دولت مستعمرۀ کابل، " لويه جرگۀ قانون اساسی"بندۀ خدا کسيست که پيش از "ــ 

  !!!!جبين می سائيد، "بيغمباش"و سلطان " عاطل و غافل"د و از ساليان سال بر آستان آن شاه داده بو
" بندۀ خدا" هنوز هم، هويت آن" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال زی از خوانندگان معـزز عزياحيانًا اگر 

     پايان!!!!مايدفرو استفسار داد استم" درد دل افغان" مجلۀ اشد، لطف کرده و از مسؤول را در نيافته ب
           

*******  
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  :اتتوضيح
 بکار بردم، چون  نخواستم با  "بندۀ خدا" را در مورد آن "سند محکوميت" ــ من شرط ادب را بجا آورده و ترکيب ١

 ب عج!!!! سقوط نمايم"بندۀ خدا"، در سطح اخالق آن  استاستعمال دو صفت مذمومی که وی برای من بکار برده
های سال مقاالتش  ، که سالميبردرا در مورد کسی بکار " ناسزاوار"  زشت و دو صفتآن  "بندۀ خدا" آن که  است

  بارنامه، نشر ميکرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟افتخار و به  با "درد دل افغان"را در مجلۀ 
 در ٧٨ زير شمارۀ   ميباشد، همين حاال در آرشيف خليل اهللا معروفی٢٠٠٧ فبروری ١١ ــ اين مقاله که مؤرخ ٢

 به مآخد ندارم، ولی م، دسترساکنون که دور از خانه و کاشانه ميباش. قابل دريافت است" افغان جرمن آنالين"پورتال 
آن و در حيرتم، که .  بود نيز نشر گرديده"درد دل افغان"بسيار حدس ميزنم، که همين مقاله در آن زمان در مجلۀ 

  ؟؟؟؟؟؟را باال نکرد؟؟؟؟ ،"ايرانيگری" ِ يانـ طغمپرچدر آن وقت چرا  "بندۀ خدا"
باال شده اعال  ملکوت تا فغانش،  AA-AAپورتال در  سطور سرخ ی که به خاطر"محتسب خانم"کجاست آن  ــ ٣
  ؟؟؟؟؟بود

 امريکائی، از نظر خوانندۀ ِ"افغانکـُش" را با اعالن قوای اشغالگرِ  "ديگ دلده"در ذيل عکس صفحۀ عمدۀ سايت 
ست، که هر گونه شرح را عکس آنقدر گويا و گواه ه. يگذرانمم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"مند پورتال ارج

 وطنداران "رنگ خون"عساکر امريکائی،   مخصوصِ  انترنِتِ"رنگ سرخ"ميگويم، که مگر من . منتفی ميسازد
   :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!من و توست

  

  
  

   امريکائیرـ قوای اشغالگمت در خد"ديگ دلده"سايت 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 خواهش ميکنم، هگذرانم و ازش صميمان ن میبخوانندۀ حقيگر از نظر اينک قرار وعده،  مقالۀ خود را يک بار دو 
   شرا در آرشيف" بندۀ خدا" آن ٢١مقالۀ شماره  شده و "ديگ دلده" اين مقاله، تشريف فرمای سايت نکه بعد از خواند

  :!!!!از نظر خود بگذراند
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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

    بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد    ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                afgazad@gmail.com                                     
  Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

    
  دپلوم انجنير خليل اهللا معـروفی     

   ٢٠٠٩ می ٢٥برلين،    
  
  
  

  

 "دردهای دل"ــ " درد دلها"ها ــ "درد دل"
  

  "ترکيبات اضافی"بحثی صرفی در مورد جمعـبندی 
  

. م، که در زمينه بسيار گفته اند و من نيز به کرات نوشته امو پيدايش زبان دری سخنی به ميان آر نمی خوهم از منشأ 
 : نيز نميخواهم ضمن اين نوشته از وجوِه تمايز و تفارق فارسی ايران و دری افغانستان، مشخصًا چيزی بگويم، چون 

دارد، که به چون در زمينه مقاالت متعدد نوشته ام که از نظر اهل نظر حتمًا گذشته است و دنبالۀ اين سلسله ادامه 
رشتۀ سخن درين استقامت واقعًا دراز است، که به وقت  . توفيق خدا در اولين فرصت مساعد، بدان المام خواهم ورزيد

  .و پيگيری طوالنی، نياز دارد
، مکثی نموده و طرزالعمل دری زبانان افغانستان و فارسيگويان " ترکيبات اضافی"درين نوشته محض بر جمعبندی  

ضمن اين بررسی واضح خواهد شد، که کدام طرف وفادار به اصول دستوری مانده و کدام . ررسی ميکنمايران را ب
  طرف ازين اصول تخطی فرموده و ابتذاالت  را وارد زبان ما ساخته است؟؟؟

  :و در مورد انگيزۀ نوشتن اين سطور
از نظرم گذشت، و بر آنم داشت، " وهاج"ن مقاله ای از قلم نويسندۀ سابقه دار و شيرين کالم افغان، جناب سراج الدي

انعکاسی از درد دل های مردم مظلوم، نادار و بدنصيب "مقالۀ ايشان معنون است به . تا اين سطور را عرضه نمايم
با متن نوشتۀ جنابشان کاری . نشر گرديد" افغان جرمن آنالين" در سايت ٢٠٠٩ می ٢٣ ، که به تاريخ "افغانستان

. در حالت جمع بکار رفته است" ترکيب اضافی"يک گوشۀ عنوان مقاله تماس ميگيرم، که در آن يک ندارم و فقط به 
، که تصدی و "وهاج" بهتر بنويسد، غير از جناب "درد دل" است و که ميتواند در مورد "درد دل"سخن از 

ا عرضۀ آن  در خدمت وطن  را به عهده داشته و سالهاست که ب"درد دل افغان"مسؤوليت نشر مجلۀ موقری زير نام 
  و فرهنگ  افغانی قرار گرفته اند؟؟؟؟

هدف از نوشتن اين مقاله، فقط روشنی انداختن بر گوشه ای از زبان ماست، که در زير سم ستوران و يورش 
  . فرهنگی ايران ميخواهد آهسته آهسته از هيئت  و صبغت معمول، خوش آيند و سرۀ  خود، بدر رود

درست سخن ميرود، بايد معيار و مقياسی در کار باشد، که عيار صحت و صفائی شيئ مورد وقتی از درست و نا
در زبان . را عيار ميزنند و درجۀ خلوصش را معلوم ميکنند" طال"و " زر"نظر را نشان دهد، دقيقًا همان سان که 
 من در زمينۀ فعلی از .است" گرامر"و " صرف و نحو"و " دستور زبان"يکی از چنين معايير و مقاييس، همانا 

  : وارد بحث ميگردم " صرف زبان دری"دريچۀ 
باهم پيوند " کسرۀ اضافت"، که با " مضاف اليه"بحيث " دل"و " مضاف"بحيث " درد"متشکل است از " درد دل"

 درست حاال بايد ديد که کدام ترتيب درست و کدام کمتر. اين ترکيب  را به سه شکل مختلف جمع می بندند. خورده اند
  و کدام بکلی نادرست است؟؟؟

  )بدون کسرۀ اضافه، که در فارسی ايران معمول است ــ عالمۀ جمع بر کل ترکيب نشسته( ها "درد دل"ــ درد دل ــ 
  ")مضاف اليه جمع"ــ " مضاف اليه"بحيث " دلها"و " مضاف"بحيث " درد" ( "درد دلها"ــ درد دل ــ 
  )وارد شده" مضاف"مت جمع باالی عال" ( درد های دل"ــ درد دل ــ 
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، "مضاف"برای درک و تشخيص صحت و ُسـقم چنين ترکيبات، ببينيم که کدام قسمت چنين ترکيبی بايد جمع گردد، 
". مرکب"ــ بحيث يک کلمۀ " کل"بدون کسرۀ اضافه و به حيث يک " مضاف و مضاف اليه"و يا " مضاف اليه"

و هستۀ ترکيب را تشکيل ميدهد؟؟؟ منطقًا ميدانيم، که اصل خود " اصل"ر بدين منظور بايد ديد، که کدام عـُنص
محض رولِ  تشريح ، توصيف ، تقييد ، تبيين ، تمليک، تشبيه، تخصيص و غيرۀ " مضاف اليه"است و " مضاف"
  .را بازی ميکند" مضاف"

به عبارت .  آن مندمج ميباشداست، چون مفهوم و مدلول اصلی در" درد"، اصل خود "درد دل"مثًال در همين ترکيب 
  :برای تصريح مطلب  مثالهای فراوان می آرم . برخاسته" دل"است، منتها دردی که از " درد"خود " درد دل"ديگر 

  .قيد و توصيف ميکند" عام"است، منتها ساحه اش را کلمۀ " قتل"اصًال خود " قتل عام"ــ 
  . مشخص و قيد گرديده است"گالب"است ، که نوعش با " گل"اصًال " گل گالب"ــ 
  .تشريح ميگردد" ابتدائی"است، که نوعش از طريق " مکتب"اصًال " مکتب ابتدائی"ــ 
  .است، مالی که به ارث مانده" مال"اصًال " مال موروثی"ــ 
  .درآمده است" خاص"به شکل " عام"از شکل " کابل"است، که بوسيلۀ کلمۀ " پوهنتون"اصًال " پوهنتون کابل"ــ 
  :  همين ترتيب به
پوليس "، " اردو"خود " اردوی ملی"و " شاروال"خود " شاروال کابل"است و " وزارت"خود " وزارت معارف"

  .و غيره و غيره" قوماندان"خود " قوماندان امنيه"، " مکتب"خود " مکتب دختران"، " پوليس"خود " جنائی
و وقتی که چنين . است" مضاف" اضافی ، اصل معموًال  خوِد با ذکر مثالهای متعدد باال برمال ميگردد، که در ترکيبات

حاال اگر اين قاعده را در مورد ترکيباتی که منطقًا . جمع بسته شود" اصل"است، در هنگام جمع بندی هم بايد همان 
  :قابليت جمع شدن يا جمع بستن را دارند، بکار ببريم، خواهيم داشت 

    "دهای دلدر"ــ  "                درد دل"ــ 
  "قتلهای عام"ــ  "               قتل عام"ــ 
  "گلهای گالب"ــ  "             گل گالب"ــ 
  "سنگهای صبور"ــ  "        سنگ صبور"ــ 
  "نيات سوء"ــ  "             نيت سوء"ــ 
  "مکاتب تخنيکی"ــ  "       مکتب تخنيکی"ــ 
  "خطوط  سير"ــ  "             خط  سير"ــ 
  "خطوط کلی"ــ  "              خط کلی"ــ 
  "جنگهای استقالل"ــ  "        جنگ استقالل"ــ 
  "خرجهای اضافی"ــ  "        خرج اضافی"ــ 
  "اوراق ماليه"ــ  "           ورق ماليه"ــ 
  "صفحات کاغذ"ــ  "         صفحۀ کاغذ"ــ 
  "تب دریک"يا " کتابهای دری"ــ  "       کتاب  دری"ــ  
  )١" (نقاط  نظر"ــ  "           نقطۀ نظر"ــ  
  "شعرای تراز اول"ــ "   شاعر تراز اول"ــ  

  "نمايندگان پارلمان"ــ "       ــ نمايندۀ پارلمان
در فارسی ايران مگر هم آن شيوه . در دری افغانستان بالعموم همين شيوه ــ و فقط همين يک شيوه ــ را معمول ميدارند

  :يعنی هم مينويسند . کار ميبرند، و هم اين شيوه رارا ب
  .ها  و غيره"نقطه نظر"ها و "درد دل"ها ، "گل گالب"ها،  "قتل عام"

  : و هم مينويسند 
  .و غيره" اروپائيان قرون وسطی"،  "ترجمه های فنی"، " اسناد رسمی"، " معلمان فارسی"، " شاعران تراز اول"

  :بک اولی جمع ببنديم، خواهيم داشت اگر کلمات دستۀ اخير را به س
ها و غيره و همه ميدانيم که چنين "اروپائی قرون وسطی"ها ، "ترجمۀ فنی"ها، "معلم فارسی"ها ، "شاعر تراز اول"

  !!! کاری اصًال  نه معمول است و نه جائز و منطقی
  

د، در آن صورت عالمت جمع در را بخود بگير"  کلمۀ مرکب"البته وقتی کسرۀ اضافت حذف گرديده و ترکيب هيئت 
  :آخر کلمه می آيد؛  مثًال 

و  " پدر کالن"و يا . بوده و به مرور زمان کسرۀ اضافۀ آن حذف گرديده است" مادرِ  کالن"که در اصل " مادرکالن"
مينشيند " مرکب"در چنين حاالت عالمت جمع باالی کل ترکيب بحيث يک کلمۀ . و غيره" صاحب نظر"و " صاحبدل"

  .را ميسازد" صاحب نظران"و " صاحب دالن"ها و "پدرکالن"ها  و "مادرکالن"و 
يک واحد مرکب را ساخته و " مضاف و مضاف اليه"در چنين حالت . خود بخود روشن است" اضافات مقلوب"وضع 

و " جنگساالران"و ) ٢(ها "خـُسر ُبره"ها و"اوُدرزاده"ها گوئيم و "برادرزاده"عالمۀ جمع بر کل آن وارد ميگردد؛ مثًال 
  .و غيره" عموزادگان"و " نازپروردگان"و " نوعروسان"و "  سياهسران"و " بيوه زنان"
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و می پرسيم، که کدام صورت جمعبندی آن، در کجا و با " درد دل"بعد از تشريحات فوق ميرويم دوباره به اصل کلمۀ 
  :چه منظوری استعمال شده ميتواند؟؟؟ 

ميتواند " دل"اين . معلوم، برميخيزد" دل"و آن " دل"دردهائيست، که از يک "، مراد از "دلدردهای "ــ "  درد دل"ــ 
، ديگر همه چيز اداء و افاده گرديده است و "دردهای دلِ  ملِت افغانستان"و وقتی بگوئيم . باشد" ملت" يک ِ"دل"

  .بگوئيم" درد دلهای ملت افغانستان"ضرورتی ندارد که 
" کسرۀ اضافت"ايرانيان که در چنين حاالت . ها ، شيوه ايست که در فارسی ايران تداول دارد"د دلدر"ــ "  درد دل"ــ 

  :مثًال ميگويند . را حذف ميکنند، همين شيوۀ جمعبندی را گويا قابل توجيه ساخته اند
  .ها و غيره"خط  مشی"ها ، "خط  سير"ها ، "نقطه نظر"ها ، "قتل عام"ها ، "گل گالب"

را درين حاالت، صريحًا و به صورت " کسرۀ اضافت"در دری افغانستان اين شيوه درست نيست، چون ما در حالی که 
، " خطوط  سير"، " ، نقاط  نظر" قتلهای عام"، " گلهای گالب"جلی تلفظ ميکنيم و از همينرو ترکيبات باال را بشکل 

  !!!!!!!  بنابر آن  اصولی و کامًال برحق استو" دستور زبان دری"بکار ميبريم و اين کار ما مطابق " خطوط  مشی"
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :اتتوضيح
  گويند و در زبان Gesichtspunktمۀ تحت اللفِظ کلمات فرنگيست، چنانکه در زبان المانی  ترج" نقطۀ نظر" ــ ١

چنين ترکيبی اما با مزاج و طبيعت زبان دری سازگار نيست، و بهتر . Point of view  و يا  Viewpointانگليسی 
، " از نظر"، " از نگاه"از قبيل در عوض ميتوان از ترکيبات قابل پذيرشی . است که از استعمال آن صرف نظر گردد

در زبان ادبی در تمام قلمرو زبان " نقطۀ نظر"با اين هم، چون کلمۀ . و غيرهم استفاده کرد" از ناحيۀ"، " از رهگذر"
  .دری ، تداول عام پيدا کرده است، به مشکل ميتوان نادرستش  خواند

در زبان پشتو هم نظيرش را ". پسرِ  خسر"يعنی " سر برهخ"پس . است" پسر"و در معنای " پور"اصًال " بــُـَره" ــ ٢
، اثر ماندگار پوهاند " مادر زبان دری" رسالۀ ٥٥به استناد صفحۀ ".( پسر کاکا"گوئيم، يعنی " تربور"داريم، چنانکه 

  )     ، انتشارات اميری، کابل١٣٨٥روانشاد ، عالمه عبد الحی حبيبی ــ چاپ دوم ، 
  
  

  
  


